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Vzácná Iluminace se vrací do Čech a ještě letos bude představena
veřejnosti
V pondělí 21. prosince přiletí z Londýna specialista aukční síně Sotheby's. Dr. Timothy Bolton,
aby zástupcům Středočeského kraje slavnostně předal vydraženou středověkou Iluminaci.
Pro veřejnost bude dílo vystaveno pouze na jediný den, 27. prosince v Jezuitské koleji v Kutné
Hoře.
Z letiště pojede Iluminace do Klementina, kde bude prozatímně uložena. Předání vzácného díla zde
proběhne ještě odpoledne a zúčastní se ho hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath a ředitel
Galerie Středočeského kraje Mgr. Jan Třeštík. Dr.Timothy Bolton slavnostní akt završí přednáškou o
Iluminaci.
Veřejnost bude mít možnost Iluminaci vidět zatím jediný den, v neděli 27. prosince v Jezuitské koleji
v Kutné Hoře od 11 do 16 hodin. Poté bude dílo převezeno zpět do Klementina, kde se podrobí
zkoumání z řad odborníků.
„Předpokládáme, že budou zapotřebí restaurátorské zásahy a plánujeme také vytvoření umělecké
kopie. Délku odborných prací nyní nemůžeme odhadnout, proto veřejné vystavení originálu Iluminace,
ještě koncem letošního roku, je pro zájemce jedinečnou příležitostí,“ vyjádřil se Mgr. Jan Třeštík,
ředitel Galerie Středočeského kraje.
___________________________________________________________________________________
Vzácná památka české knižní malby, Iluminace, byla v aukční síni firmy Sotheby´s v Londýně vydražena v úterý
8. prosince 2009. Galerie středočeského kraje získala toto dílo mimořádné uměleckohistorické hodnoty za částku
615.450 GBP. Tato Iluminace je svým významem souměřitelná s fragmentem Dalimilovy kroniky, kterou
vydražila Národní knihovna na aukci v Paříži před čtyřmi lety. Iluminace vyobrazuje dolování a zpracování
stříbra v Kutné Hoře. Tato mimořádně kvalitní malba z konce 15. století je v celoevropském kontextu unikátní
svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následné úpravy rudy, včetně uměleckého zpracování
stříbra a ražby mincí. Dosud byla iluminace známá odborné veřejnosti pouze z černobílé reprodukce poprvé
publikované v roce 1929. Od středověku však nebyla nikdy veřejně vystavena. Dílo bylo vždy znalci považováno
za jednu z nejvýznamnějších iluminací vzniklých na sever od Alp.

Pozvánka na tiskovou konferenci:
Zveme Vás na neveřejné slavnostní předání
v pondělí 21.12.2009 v 15:00
KLEMENTINUM, Praha 1
Křižovnická 190; 1. Patro, č. dveří 136, Zasedací místnost - Sborovna na ředitelské chodbě.
Po slavnostním předání se uskuteční krátká přednáška Dr. Bolton o iluminaci.
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